
Boligsosialt utviklingsprogram
- et tilbud fra Husbanken
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Boligsosialt utviklingsprogram    - et felles løft

Boligsosialt utviklingsprogram er etablert 
som en langsiktig satsing basert på gjensidig 
forpliktende samarbeid mellom kommunen 
og Husbanken. Kommunene er Husbankens 
sentrale samarbeidspartner og vi har felles 
mål for det boligsosiale arbeidet. Gjennom 
programsamarbeidet skal det jobbes mer sys-
tematisk for å finne nye løsninger for boligso-
siale utfordringer.

Mål for programmet 
Flere vanskeligstilte på boligmarkedet skal 
tilbys egnede boligtilbud.

Programarbeidet i kommunene skal føre til:

- godt beslutningsgrunnlag  
- god kunnskaps- og erfaringsutveksling 
- god forankring og gjennomføringsevne 
- god samhandling og samordning 
- helhetlig og målrettet bruk av virkemidler

Utviklingsarbeid på kommunens 
premisser 
Det er oppnådd gode resultater gjennom 
boligsosiale satsinger de siste årene, men 
fortsatt gjenstår et grunnleggende arbeid for å 
sikre varige endringer innenfor dette området. 
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Boligsosialt utviklingsprogram    - et felles løft

Med gode og robuste løsninger for boligsosialt 
arbeid i kommunene vil det kunne gis et bedre 
tilbud for de mest vanskeligstilte på boligmar-
kedet. 

Gjennom «boligsosialt utviklingsprogram» skal 
kommunene jobbe systematisk med boligso-
siale utfordringer ved å definere sine mål og 
områder for utvikling. På sikt skal dette føre til 
et mer helhetlig boligarbeid.

Kunnskapsutvikling 
Husbanken vil gjennom hele programmet 
tilrettelegge for kunnskapsutvikling og læring. 

Kunnskap, erfaringer og resultater fra kom-
munenes arbeid vil bli formidlet gjennom ulike 
tiltak som inkluderer skriftlig dokumentasjon 
som rapportering, statistikk, evalueringer og 
analyser. Ambisjonen er at de ulike læringstil-
takene skal utfylle hverandre og samlet gi et 
solid kunnskapsgrunnlag.

Gjennom programdeltagelsen vil kommunene 
delta på læringsarenaer og dele sine erfaringer 
med andre programkommuner. Kommunene 
skal også formidle erfaringer og resultater til 
andre kommuner og samarbeidspartnere. 

  

Gjennom 
«boligsosialt utviklingsprogram» 
vil kommunene utvikle et helhet-
lig og lokalt forankret boligsosi-

alt arbeid.
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Programkommunene i boligsosialt utviklingsprogram 

Samarbeid er nødvendig 
En god bolig er en betingelse for et godt og 
meningsfylt liv og for å skape et godt hjem 
for barn og voksne. Boligen er en viktig 
forutsetning for å delta i ulike samfunnsak-
tiviteter som arbeid, utdanning og sosialt liv 
med andre. Samarbeid og samspill mel-

lom kommunene og andre statlige aktører, 
brukerorganisasjoner og frivillige organisa-
sjoner er derfor viktig i utviklingsprogram-
met. For å oppnå gode resultater i det lokale 
arbeidet, er det en forutsetning at staten 
samarbeider og samordner seg i møte med 
kommunene.
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 Program og økonomi

Satsingen startet opp i 2009 og 14 kommu-
ner er med. Hver kommune vil delta i inntil 
fem år som er fordelt i fire faser:

Forberedende fase • 
 - Utvalgte kommuner søker om å delta 
   i programmet for inntil fem år.  
- Det inngås en forpliktende sam- 
  arbeidsavtale mellom den enkelte  
  kommune og Husbanken som regule- 
  rer samarbeidet i programperioden.

Planfase/organisere programarbeidet •   
-  Tilrettelegge for bred prosess i kom- 
   munene med forankring og medvirk- 
   ning fra ulike nivåer. 
-  Innhente ekstern foranalyse som  
   belyser boligsosial status, utford-  
   ringer og muligheter.  
-  Utarbeide plan for hele program- 
   perioden.  
- Programplanen vil omfatte kartleg- 
  ging og analyse av nåsituasjonen,  
  utfordringer, mål, strategier og tiltak/ 
  delprosjekter.

Gjennomføringsfase  • 
- Gjennomføre tiltak/delprosjekter,   
  både på kort og lang sikt, hvor også  
  andre enn Husbanken vil være aktu  
  elle samarbeidsparter. 
- Utarbeide årlige aktivitetsplaner. 

Utfasing og videreføring • 
- Gjennomføre følge- og/eller slutteva- 
   luering. 
- Implementere og videreføre arbeidet.  

Økonomiske rammer

Husbankens kompetansetilskudd bevil-• 
ges i plan- og gjennomføringsfasen.  

Utvikling av planfasen finansieres • 
innenfor fastsatt ramme uten krav til 
kommunal egenandel  Gjennomføring 
av programmet forutsetter finansiering 
både fra Husbanken og   kommunene. 
Finansiering bygger på årlige aktivitets-
planer forankret i programplanen. 

Boligsosialt utviklingsprogram forutset-• 
ter betydelig kommunal egeninnsats.



Foto: colourbox.com
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Nøkkel til forandring 
Lokalt eierskap og god forankring er viktige 
faktorer for å få til varige endringer gjen-
nom programarbeidet. Arbeidet med van-
skeligstilte på boligmarkedet er ofte spredt 
på flere avdelinger. Flere må samarbeide og 
felles plattform for arbeidet må på plass. 
Forståelse for prioritering av dette arbeidet 
på flere nivåer i kommunen er grunnleg-
gende for en vellykket gjennomføring av 
satsingen. Nye løsninger for de boligsosiale 
utfordringene skal gi bedre resultater og 
læring i egen kommune.

Husbankens støtte til kommunene:

finansiering • 

prosess- og ledelsesstøtte ved oppstart • 
og underveis i satsingen

deltakelse fra Husbanken i kommunen• 

tilrettelegge for kunnskapsutvikling - • 
læring og og deling 

Alle Husbankens tjenester og finansielle 
produkter som er relevante kan benyttes i 
programperioden. 
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Om Husbanken 

Husbanken er regjeringens viktigste verktøy for å nå nasjonale boligpolitiske mål, og kom-
munene er vår viktigste samarbeidspartner. Vår hovedoppgave er å bistå kommunene i 
arbeidet mot fattigdom og bostedsløshet. Dette gjør vi gjennom ulike støtte- og tilskudds-
ordninger, men også gjennom vår rolle som kompetansesenter for boligpolitikk. 

Boligsosialt arbeid: 
«Alle tiltak, virkemidler og tjenester som må til for at vanskeligstilte 

kan bosette seg og bli boende.»



Alle skal kunne bo godt og trygt

Mer informasjon finner du på www.husbanken.no 
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